
Week van de 
Palliatieve 

zorg

3-8 oktober

Verbinden, 
samen zorgen!

Gehele week Informatietafels bij huisartsen, 

apotheken en gehandicaptenzorg. 

Weet u wat u wilt 

folder, Pal voor u, 

Jubileumkrant Willem

Holtrop Hospice

Aandacht voor palliatieve 

zorg in zorgopleiding 

Landstede

Maandag 3 

oktober

Nieuwe groep medewerkers van de 

ZNWV voor een basisscholing 

palliatieve zorg

Medewerkers zorg Medewerkers 

ZNWV

Dinsdag 4 

oktober

14.30-15.30

Levend verlies door Thea Kloek van

het centrum voor levensvragen

Inwoners regio MFC Aperloo, Hearezaal

Stadsweg 27

’t Harde

Dinsdag 

4 oktober 19.00 

tot 20.30 uur

Publieksbijeenkomst Weet u wat u 

wilt?

Inwoners regio Foyer kerkzaal

Sonnevancklaan

2 Harderwijk

Woensdag 5 

oktober 14.00 

tot 17.00 uur

Themadag in ziekenhuis St Jansdal

Harderwijk rondom palliatieve zorg 

in het ziekenhuis, met o.a. 

koppelbed, waakmand, folders en 

de wensambulance

Inwoners regio St Jansdal Harderwijk, 

Dageraitzaal

Avond 20.00 tot 

21.30

scholing nieuwe richtlijn palliatieve 

sedatie

Artsen en 

verpleegkundigen

St Jansdal, Dageraitzaal

Donderdag 6 

oktober 19.00 

tot 21.30

Branchemeeting: Doodgewoon. 

Hoe open jij het gesprek over 

verlies?

Zorgverleners Nunspeet, met infomarkt 

met o.a. wensambulance 

en palliatieve boxen

Vrijdag 7 

oktober

14.30-15.30

Levend verlies door Thea Kloek 

Centrum voor Levensvragen

Inwoners regio Baanveger

IJsbaanweg 45

Ermelo
Zaterdag 8 

oktober

Open dagen hospice Nunspeet en 

Harderwijk

Dronten (1 oktober)

Nijkerk (opening 29 

oktober)

Meer info op website 

hospices

Voor meer info en opgeven kijk op de website NPZ Noordwest Veluwe - NPZ Noordwest Veluwe (palliaweb.nl)

https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe/agenda/basisscholing-palliatieve-zorg-voor-nieuwe-medewer
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe/agenda/verlies-bij-het-leven
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe/agenda/publieksbijeenkomst-weet-u-wat-u-wilt-(1)
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe/agenda/themadag-in-ziekenhuis-st-jansdal-harderwijk-rondo
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe/agenda/nieuwe-richtlijn-palliatieve-sedatie
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe/agenda/uitnodiging-branchemeeting-voor-zorgprofessionals
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe/agenda/verlies-bij-het-leven-(1)
https://www.hospicenunspeet.nl/opendag/#:~:text=Zaterdag%209%20oktober%202021%20Open%20dag%20Hospice%20De%20Regenboog%20in%20Nunspeet
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe


Voor iedereen

 Levend verlies, praten 
over (graag opgeven*)

 Open inloop st Jansdal

 Weet u wat u 
wilt (graag opgeven*)

 Open dagen hospices

Opgeven kan via de website of mail: 
w.schep@willemholtrophospice.nl

https://palliaweb.nl/netwerk-
noordwestveluwe

Voor zorgverleners

 Scholing nieuwe richtlijn 
palliatieve sedatie

 Branche meeting; 
Doodgewoon, Hoe open 
jij het gesprek over verlies

Opgeven via website 
https://palliaweb.nl/netwerk-
noordwestveluwe

Beide scholingen zijn geaccrediteerd

Week van de 
Palliatieve 

zorg

3-8 oktober

Verbinden, 
samen zorgen!

Wat is er in de week van de palliatieve zorg te doen

De gehele week
• Informatietafels bij huisarts en apotheek
• Aandacht en scholing voor palliatieve zorg bij 

zorgorganisaties en zorgopleiding
• Scholing vrijwilligers hospices: Thema Dichtbij

Het weekprogramma staat op de andere zijde

mailto:w.schep@willemholtrophospice.nl
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe
https://palliaweb.nl/netwerk-noordwestveluwe

